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Tervetuloa Jytyliiton jäsenille suunnatulle 

toimisto- ja hallintotyöntekijöiden KIILA- kuntoutuskurssille 2017 

Mikä KIILA kuntoutus (kurssi numero 69310)  

Kuntoutuksessa saat tukea ja ohjausta hyvinvoinnin edistämiseen ja työkyvyn tueksi. KIILA-kuntoutus on 

yhdistelmä yksilöllistä ja ryhmämuotoista kuntoutusta. 

Kuntoutuksessa tukenasi on joukko terveyden ja hyvinvoinnin ammattilaisia. Kuntoutuksessa haetaan erityisesti 

keinoja työssä jaksamisen tukemiseksi ja 

sen toteutukseen kuuluu yhteistyö työterveyshuollon ja työnantajan kanssa. 

Kurssi toteutetaan Kunnonpaikassa, 10km:n etäisyydellä Kuopiosta ja siihen sisältyy kuntoutusohjelman lisäksi 

ateriat sekä tarvittaessa majoitus kahden hengen huoneessa täysihoidolla. 

Kurssin kustantaa Kela ja sen ajalta voi saada joko palkkaa tai kuntoutusrahaa. Kelalta voi hakea korvausta myös 

kuntoutukseen liittyvistä matkakuluista. 

Kenelle 

Kuntoutus on tarkoitettu työssä jaksamisen tueksi Jytyliiton jäsenille. Kuntoutukseen hakeutuva kokee 

tarvitsevansa tukea työssä jaksamiseen 

ja tuen tarve on myös terveydenhuollossa todettu. Kuntoutukseen hakeutuvan työkykyä uhkaa tai heikentää 

sairaus ja sen arvioidaan aiheuttavan 

lähivuosina työkyvyn tai ansiomahdollisuuksien heikkenemisen. Kuntoutuksen tulee kuitenkin hakeutua riittävän 

varhain, jotta työssä jatkaminen voidaan turvata.  

lisätietoja hakemisesta oheisessa liitteessä  

Ota yhteyttä ja kysy lisää: 

Kylpylähotelli Kunnonpaikka 

Jani Heikkurinen, asiantuntija, 

kuntoutus- ja hyvinvointipalvelut 

044 788 9493 

jani.heikkurinen@kunnonpaikka.com 

  

 

 

 



 

JYTYN TASKUKALENTERIN 2018 TILAUSOHJEET 

 

Tilausohje ja muuta huomioitavaa 

 

 Aikataulu on tänä vuonna tiukka ja jäseniä      

 pyydetään olemaan tarkkana tilausaikataulun      

 suhteen. 

Liitto ei ole vielä tiedottanut kalenterin väristä – laatu on todennäköisesti sama kuin aiempina 

vuosina. 

Mikäli tilaat kalenterin – tee tilaus yhdistyksemme   

 jäsenasiainhoitaja Aapon sähköpostiin    

 aroskeri@gmail.com    18.5.2017 mennessä. 

 

                 

  



 

Lähde mukaan hohtokeilaamaan 

Revontuleen Hankasalmelle 

torstaina 24.5.2017 klo 17.30 

 

 
 

Käytössämme on kolme rataa. Yhdellä radalla kerrallaan 3 henkilöä. 

Keilaradat ovat käytössämme klo 17.30 – 18.30 välisen ajan. 

Lähdemme kimppakyydillä, lähtöaika klo 16.45. Lähtöpaikka 

ilmoitetaan ilmoittautumisen yhteydessä.  

Ilmoittautuminen kaija.viljakainen@pp.inet.fi 14.5.2017 mennessä.  

Sovitaan kyydit ilmoittautumisen yhteydessä. Yhdistys maksaa 

matkan, radat ja kengät. Ruokailu on omakustanteinen. 

  



 
Sihteeri- ja hallintotyön ammatilliset opintopäivät 20.-21.5. Helsinki 

Jytyliiton sihteeri- ja hallintotyön ammatilliset opintopäivät ovat ammattilaisten kohtaamispaikka, 

joka tarjoaa tilaisuuden päivittää tiedot ja taidot tehokkaasti - saada uusia ideoita ja energiaa työhön. 

Opintopäivillä kuulet alan muutoksista, saat hyödyllisiä vinkkejä asiantuntijoilta sekä tilaisuuden 

tutustua ja keskustella kollegoiden kanssa työn haasteista ja huippuhetkistä.  

Sihteerityön ammatilliset ajankohtaispäivät tarjoavat käytännön työhön liittyviä aiheita, ajantasaista 

tietoa ja hyödyllisiä työkaluja, joita sihteerin tehtävissä tarvitaan. Saat tietoa, miten työn muuttuessa 

voidaan luoda ja vahvistaa myönteisiä toimintamalleja sekä miten oma osaaminen ja asenne 

vaikuttavat hyvinvointiisi ja työsi tuloksiin. 

Tutustu monipuoliseen ohjelmaan!  

Aika ja Paikka: 20.-21.5.2017, Original Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, HELSINKI 

Päivät on suunnattu kaikille Jytyn sihteeri-, toimisto- ja hallintotehtäviä hoitaville jäsenille.  

Kurssimaksu 

Jyty Pieksämäki maksaa kurssimaksun 190€. 

Ilmoittautuminen koulutusvastaava Kaija Viljakaisen kautta kaija.viljakainen@pp.inet.fi. Liitto maksaa 

matkakustannukset edullisimman matkustustavan mukaan. 

Työnantajalta kannattaa tiedustella palkallista vapaata koulutusta varten sekä osallistumista 

kurssikustannuksiin.   

Työnantajalla on oikeus hakea koulutuksesta koulutusvähennystä, mikäli työnantaja maksaa 

kurssimaksun tai laskee opintopäivät työajaksi. 

Hinnat:  

• Matkat ja kurssipaketti täysihoidolla 2 hengen huoneessa 190 €,  

• yhden hengen huoneen lisä 62 €. 

• Kurssipaketti ilman majoitusta sisältäen ohjelman ja ruokailut 110 €.  

Lisätietoja löydät liiton nettisivujen koulutuskalenterista www.jytyliitto.fi. Kurssin käytännön 

järjestelyistä lisätietoja antaa kurssisihteeri Pia Kiviniemi, puhelin 020 789 3727 tai sähköposti 

pia.kiviniemi@jytyliitto.fi  

 

 



 

Jyty Pieksämäki ry 

 

Puheenjohtaja 

Merja Hirvonen 

merja.sinikka.hirvonen-1@pieksamaki.fi 

044 799 5200 

Raha- ja jäsenasiat, sihteeri, tiedottaja 

Aapo Karjalainen 

aroskeri@gmail.com 

045 634 8667 

Koulutusvastaava 

Kaija Viljakainen 

kaija.viljakainen@pp.inet.fi 

050 592 7272, 040 516 3756 

Nuorisovastaava, koulutiedottaja 

Eija Tikkanen 

eija.tikkanen@luukku.com 

044 5124359 

 

Lue lisää yhdistyksen ja liiton toiminnasta internet-sivuilta: 

www.jytypieksamaki.fi – www.jytyliitto.fi  

https://www.facebook.com/jytypieksamakiry  


